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U kunt de dienst helaas niet bijwonen in de kerk 

 

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via 

www.kerkomroep.nl 

 

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding: 

 

Ga naar de website van onze kerk: 

www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl 

klik op de link: (blauwe regel). 

 http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu 

 

Ook kunt u de dienst later terugkijken.  

 

Ga naar de website van onze kerk: 

klik op de link: [ hier ] 

 

of kies: 

https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA
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Voor de dienst:  

 

Away in a manger 

1.  Away in a manger, no crib for a bed  

 The little Lord Jesus laid down his sweet head  

 The stars in the bright sky looked down where he lay  

 The little Lord Jesus asleep on the hay  

 

2. The cattle are lowing, the baby awakes  

 But little Lord Jesus no crying he makes  

 I love you, Lord Jesus look down from the sky  

 And stay by my side until morning is nigh  

 

3.  Be near me, Lord Jesus, I ask you to stay  

 Close by me for ever, and love me,  

 I pray Bless all the dear children in your tender care  

 And fit us for heaven, to live with you there 

 

 

1. Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was 't weleer, 

 waar 't Kindeke Jezus lei zijn hoofdje ter neer. 

 De sterren, zij keken van de hemel zo mooi, 

 naar het Kindeke Jezus, hoe hij sliep in het hooi. 

 

2.  Door 't loeien der koetjes was het kindje ontwaakt, 

 maar daardoor werd 't kind niet aan 't schreien gemaakt. 

 Heer Jezus, nu ziet Ge uit de hemel ter neer, 

 ik dank u, dat g'eens ook een kindje waart, Heer. 

 

3.  O, zegen de kind'ren veraf en dichtbij, 

 Gij houdt van hen allen evenveel als van mij. 

 Gij wilt, dat wij kind'ren, al zijn wij nog klein, 

 bij u in de hemel ook eens zullen zijn.  
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 Nu zijt wellekome (lied 476) 

 

1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 

 Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

 Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

 Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

 Kyriëleis 

 

2. Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

 dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 

 `Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 

 Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' 

 Kyriëleis. 

 

3. Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, 

 zij zochten onzen Here met offerand. 

 Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 

 te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

 Kyriëleis. 

 

 

 Welkom   

 

 Moment van stilte 

 

 Aansteken van de kaarsen 

 

 Aanvangspsalm: Psalm 98: 1   

 

 1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

  want Hij bracht wonderen tot stand. 

  Wij zien Hem heerlijk triomferen 

  met opgeheven rechterhand. 

  Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 

  bevrijdend heil en bindend recht 

  voor alle volkeren op aarde. 

  Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

 Bemoediging en groet 

 

 Drempelgebed 
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 Psalm 98: 3  

 

 3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 

  de psalmen gaan van mond tot mond. 

  De naam des Heren wordt geprezen, 

  lofzangen gaan de wereld rond. 

  Hosanna voor de grote Koning, 

  verhef, bazuin, uw stem van goud, 

  de Heer heeft onder ons zijn woning, 

  de Heer die bij ons intocht houdt. 

        

  

 Gebed om ontferming  

   na de woorden `hoor ons gebed’: 

 
 Glorialied: Eer zij God  (lied 487) 

 

 1. Eer zij God in onze dagen, 

 eer zij God in deze tijd. 

 Mensen van het welbehagen, 

 roept op aarde vrede uit. 

 Gloria in excelsis Deo, 

 Gloria in excelsis Deo. 

 

 2. Eer zij God die onze Vader 

 en die onze Koning is. 

 Eer zij God die op de aarde 

 naar ons toe gekomen is. 

 Gloria in excelsis Deo, 

 gloria in excelsis Deo. 

 

 3. Lam van God, Gij hebt gedragen 

 alle schuld tot elke prijs, 

 geef in onze levensdagen 

 peis en vreê, kyrieleis. 

 Gloria in excelsis Deo, 

 gloria in excelsis Deo. 
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 Gebed 

 

 Lezing van Lucas 2: 1 - 20  

  

 Lied: Ich steh an deiner Krippen hier (lied 475) 

 

 1. Ich steh an deiner Krippen hier, 

  o Jesu, du mein Leben; 

  ich komme, bring und schenke dir, 

  was du mir hast gegeben. 

  Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 

  Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 

  und laß dir's wohlgefallen. 

 

 2. Da ich noch nicht geboren war, 

  da bist du mir geboren 

  und hast mich dir zu eigen gar, 

  eh’ ich dich kannt, erkoren. 

  Eh’ ich durch deine Hand gemacht, 

  da hast du schon bei dir bedacht, who 

  du mein wolltest werden. 

 

 3. Ich lag in tiefster Todesnacht, 

  du warest meine Sonne, 

  die Sonne, die mir zugebracht 

  Licht, Leben, Freud und Wonne. 

  O Sonne, die das werte Licht 

  des Glaubens in mir zugericht ', 

  wie schön sind deine Strahlen! 

 

 

 

 Ik mag hier aan uw kribbe staan (lied 475) 

 

1. Ik mag hier aan uw kribbe staan,  

 Heer Jezus, licht en leven.  

 Ik draag U als geschenken aan  

 wat Gij mij hebt gegeven.  

 U zij mijn hart en ziel gewijd,  

 mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.  

 O neem ze aan als gaven.  
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2. Voor ik als kind ter wereld kwam,  

 zijt Gij voor mij geboren.  

 Eer ik een woord van U vernam,  

 hebt Gij mij uitverkoren.  

 Voordat uw hand mij heeft gemaakt,  

 werd Gij een kindje, arm en naakt,  

 hebt Gij U mij gegeven.  

3. Temidden van de nacht des doods  

 zijt Gij, mijn zon, verrezen.  

 O zonlicht, mild en mateloos,  

 uw gloed heeft mij genezen.  

 O zon die door het donker breekt  

 en ’t ware licht in mij ontsteekt,  

 hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 

Lezing uit Johannes 1  

Het Woord is mens geworden. In het begin was het 

Woord, het Woord was bij God en het Woord was 

God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor 

ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat 

bestaat. In het Woord was leven en het leven was het 

licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en 

de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er 

kwam iemand die door God was gezonden; hij heette 

Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te 

getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was 

niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van 

het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar 

de wereld kwam. Het Woord is mens geworden en heeft 

bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij 

hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige 

Zoon van de Vader.  

 

Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het 

over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij 

was er vóór mij!” 

 

V: Lof zij U, Christus  allen: In eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

 Overweging 
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  Zingen: Zoekend naar licht (lied 1005) 

 

 1. Zoekend naar licht hier in het duister, 

  zoeken wij U, waarheid en kracht. 

  Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

  schijn in de donkere nacht. 

 

 refrein: 

 Christus, ons licht, 

 schijn door ons heen, schijn door het duister. 

 Christus, ons licht, 

 schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

 2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

  zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

  Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

  zo wordt uw stem gehoord. 

  Refrein 

 

 4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

  zoekend naar warmte zijn velen koud. 

  Maak ons een huis van levende stenen, 

  schuilplaats door U gebouwd.  

  Refrein 
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 Dienst van het antwoord 

 Dankgebed en voorbeden met 

 
 

 stil gebed, afgesloten met Onze Vader 

  

  Onze Vader die in de hemel zijt, 

  uw naam worde geheiligd; 

  uw Koninkrijk kome; 

  uw wil geschiede, 

  gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

  Geef ons heden ons dagelijks brood; 

  en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

  en leid ons niet in verzoeking, 

  maar verlos ons van den boze. 

  Want van U is het Koninkrijk 

  en de kracht en de heerlijkheid 

  tot in eeuwigheid. Amen. 
 

 

 Inzameling van de gaven 

 

Geen inzameling in de kerk. 

Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming 

op diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03 

 

 1e collecte voor Griekse vluchtelingkinderen (Kerk in Actie) 

 2e collecte voor de kerk 

 3e collecte voor de Voedselbank (kwartaalgift) 
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 Slotlied: Hoor de eng’len zingen d’eer  (lied 481) 

 1. Hoor, de englen zingen de eer 

  van de nieuw geboren Heer! 

  Vreed' op aarde, 't is vervuld: 

  God verzoent der mensen schuld. 

  Voegt u, volken, in het koor, 

  dat weerklinkt de hemel door, 

  zingt met algemene stem 

  voor het kind van Bethlehem! 

  Hoor, de englen zingen de eer 

  van de nieuw geboren Heer! 

 

 2. Hij, die heerst op 's hemels troon, 

  Here Christus, Vaders Zoon, 

  wordt geboren uit een maagd 

  op de tijd die God behaagt. 

  Zonne der gerechtigheid, 

  woord dat vlees geworden zijt, 

  tussen alle mensen in 

  in het menselijk gezin. 

  Hoor, de englen zingen de eer 

  van de nieuw geboren Heer! 

 

 3. Lof aan U die eeuwig leeft 

  en op aarde vrede geeft, 

  Gij die ons geworden zijt 

  taal en teken in de tijd, 

  al uw glorie legt Gij af 

  ons tot redding uit het graf, 

  dat wij ongerept en rein 

  nieuwgeboren zouden zijn. 

  Hoor, de englen zingen de eer 

  van de nieuw geboren Heer! 

 

  

Zegen met gezongen Amen 
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Ere zij God 

 

Ere zij God 

Ere zij God 

In de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen 

 

Ere zij God in de hoge 

Ere zij God in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen, in de mensen een welbehagen 

In de mensen een welbehagen, een welbehagen 

 

Ere zij God 

Ere zij God 

In de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde 

Vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen 

Amen, amen 
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Zestiende jaargang extra editie 
vrijdag 25 dec. 2020   liturgische kleur: wit 

 
Voorganger Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Martin Uijterlinde 

Diaken: Wout Visscher 

Koster: Hans Veraar 

Organist: Dick Ridder 

Zangers: Pim en Everdien Liekamm / Margriet van de Water 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
(na de dienst van 27 december) naar Liesbeth de Bree, 
Rembrandtlaan 22 - 1231 AC Loosdrecht 

Agenda: zondag 27 dec. 10.00 Mw. ds. E. Aarsen-Schiering 

 donderdag 31 dec. 19.30 Ds. Hillegonda Ploeger 
Oudejaarsdienst 

 

 

 

 

Stef Bos zingt het lied ‘Geef licht’ voor de kerstactie van Kerkinactie  

“Geef licht aan kinderen in de knel” 

Dit is het internetadres:  https://youtu.be/rDyJUeeIV0A  

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl 

Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. 

Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

 

https://youtu.be/rDyJUeeIV0A
http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

